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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.1.11.2017 

 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 22 września 2017 roku.  

 

 

 Na stan 8 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności                      

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku 

– Małgorzata Adameit. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun, 

 Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska, 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek, 

 Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szałkowska,  

 Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju – Aneta Milczarek, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Sławomir 

Hatalski, 

 Pełniąca obowiązki Kierownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

– Maria Wiktorzak, 

 Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Alicja Mieszuk, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia: 

 

1. Mechanizmy partycypacji społecznej w Gminie Olecko (inicjatywa uchwałodawcza, 

konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, budżet gminy, w tym budżet obywatelski, 

rewitalizacja społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi, zespoły 

dialogu). 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

3. Sprawy wniesione.  

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 5 członków) jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Mechanizmy partycypacji społecznej w Gminie Olecko (inicjatywa 

uchwałodawcza, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, budżet gminy, w tym budżet 

obywatelski, rewitalizacja społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

zespoły dialogu). 
 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

ponowił swoje uwagi do regulaminu budżetu obywatelskiego na 2018 r. dotyczące m.in.: 
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 objęcia terenu całej gminy budżetem obywatelskim,  

 umożliwienia finansowania projektów nie inwestycyjnych, 

 poprawy cennika usług, materiałów i produktów, 

Szczegółowe uwagi przekaże mailem. 

Odnośnie inicjatywy lokalnej stwierdził, iż mechanizm sprawdza się, jednak proponowałby 

zwiększenie środków na ten cel do 100 tys. zł.  

Widzi też konieczność zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko.  

 

Inspektor Wydziału ORN – Alicja Mieszuk 

wtrąciła, że projekt uchwały w tej sprawie został już przygotowany i poddany dziś 

konsultacjom. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

w związku z powyższym prosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat projektu 

uchwały na najbliższym posiedzeniu Komisji Statutowej. 

Z przedłożonych informacji wynika, iż sprawdzają się aktywne formy, które należy stosować 

w szerszym zakresie. Ma na myśli np. spotkania organizowane przez firmy, w których 

uczestniczy więcej osób.  

Odnośnie zespołów dialogu wnioskuje o sprawdzenie w środowiskach pozarządowych, czy 

istnieje zasadność powołania rady działalności pożytku publicznego (z inicjatywą utworzenia 

występują organizacje pozarządowe) i rady sportu. 

Poddał pod rozwagę, aby drugi projekt, który uzyskał kolejną największą ilość głosów                                

w ramach procedury budżetu obywatelskiego również był realizowany. W tym roku pula 

środków wynosi 200 tys. zł. Łączna wartość dwóch projektów to 220 tys. zł. Różnica między 

głosami jest minimalna. W jego ocenie po rozstrzygnięciu przetargu realizacja pierwszego 

zadania powinna być tańsza i stąd należy wykonać dwa zadania.  

 

Kierownik Wydziału SR – Aneta Milczarek 

wyjaśniła, iż procedura budżetu obywatelskiego jest taka, że projekt, który wygrał będzie 

jeszcze raz wyceniany, projekt nie posiadał kosztorysu inwestorskiego, był wyceniony przez 

mieszkańców. Wydział BI dokona wyceny i ostateczna kwota będzie znana przed konstrukcją 

budżetu gminy na 2018 r. Z doświadczenia z poprzedniego roku wynika, iż skosztorysowany 

projekt jest droższy. Jeśli w ramach budżetu obywatelskiego pozostają jakieś środki                               

i powstaną oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu, to jest możliwość wprowadzenia do 

budżetu gminy drugiego zadania w trakcie roku budżetowego.  

 

Członek Komisji – Karol Sobczak     

stwierdził, że szkoda byłoby zaprzepaścić trud mieszkańców głosujących na projekty                            

w ramach budżetu obywatelskiego. Ponad 400 pełnoletnich osób zostało zachęconych                            

i zainteresowało się procedurą. Warto zastanowić się nad realizacją drugiego projektu.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

zgodził się z przedmówcami i stwierdził, iż rozmawiał dziś na ten temat z Burmistrzem. 

Decyzja zostanie podjęta dopiero, gdy będą znane faktyczne koszty zwycięskiego projektu. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz  

w jego opinii przed złożeniem projektów potrzebne są zmiany w regulaminie do procedury na 

2019 rok, gdyż należałoby wyeliminować takie sytuacje. Chodzi o to, by projekt zawierał                 

w miarę realny kosztorys.  

Ponadto, jeśli nie uda się zrealizować drugiego projektu w ramach budżetu obywatelskiego,       

to warto spróbować złożyć wniosek w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref 

Aktywności. Dobrze byłoby, wspólnie z mieszkańcami, wskazać miejsca na tego typu cele. 
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Jeśli gmina zechce przystąpić do programu, konieczne jest zaplanowanie środków w budżecie 

na przyszły rok. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

cieszy go fakt większej świadomości społeczeństwa i większej liczby osób biorących udział           

w głosowaniu. Świadczy to o tym, iż mieszkańcy chcą współdecydować o mieście,                           

a samorząd powinien im to umożliwiać.  

Stwierdził, że ma uwagę co do głosowania. Można oddać głos na kilka projektów.                               

Z posumowania wynika, iż jest inna liczba głosów, a inna liczba głosujących. Informacja                    

o wynikach będzie wprowadzać mieszkańców w błąd. W jego opinii regulamin winien być 

tak skonstruowany, by wszystko było jasne i przejrzyste.     

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz  

podkreślił, iż jako radny oddał głos na cztery projekty. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

w jego ocenie, jeśli pula budżetu obywatelskiego wynosi 200.000,00 zł, to radny głosując na 

cztery projekty tak naprawdę głosuje na nic. Obecnie jest taka sytuacja, że głosów na projekt 

jest więcej niż głosujących. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz  

powiedział, że jeśli kwoty kosztorysów nie są sporządzone na podstawie cenników ze strony 

internetowej, to rzadko odpowiadają rzeczywistości. 

Ponadto Internet jest bogatym źródłem wiedzy jeśli chodzi o rozwiązania w innych 

samorządach. Można zastosować rozwiązanie, iż zostanie umożliwione głosowanie na tyle 

projektów, dopóki nie zostanie wyczerpana kwota. Z dwuletniego doświadczenia wynika, że 

jest coraz większe zainteresowanie budżetem obywatelskim i w związku z tym będzie 

wnioskował o zwiększenie puli środków do 300.000,00 zł.  

W jego opinii należy też zastanowić się nad zmianą terminu zgłaszania projektów, aby 

procedura zakończyła się do wakacji, bo wówczas byłby czas, aby podjąć stosowne decyzje 

co do drugiego projektu i wprowadzenia go do projektu budżetu na kolejny rok.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

oznajmił, iż stosowne zapisy w regulaminie odnośnie wydatkowania środków tylko na jeden 

projekt i pozostawienie reszty w budżecie gminy, czy wydatkowania środków na dwa 

projekty  winny się znaleźć.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz  

stwierdził, że pozostała kwota też jest do zagospodarowania. Ma na myśli to, iż wówczas 

wyklucza się mieszkańców z podejmowanej decyzji.  

Zapytał panią Anetę Milczarek, czy w jej opinii obecne terminy są dobre. 

 

Kierownik Wydziału SR – Aneta Milczarek 

w jej ocenie terminy są właściwe. Pod kątem organizacyjnym zasadne jest, aby procedura 

składania wniosków zakończyła się do 30 czerwca. Wówczas jest więcej czasu na 

kosztorysowanie zadań, przygotowanie projektów technicznych oraz wymaganych pozwoleń.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

dodał, iż później też jest czas, by zastanowić się nad ujęciem drugiego projektu w budżecie 

gminy.  
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Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

wtrąciła, że projekt techniczny parku linowego został wykonany dopiero po uchwaleniu 

budżetu na 2017 r.. Zadanie skosztorysowane przez gminę wyniosło ok. 200.000,00 tys. zł.                              

W przetargach na realizację zadania oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na zadanie                              

i zostały odrzucone. Do trzeciego przetargu zmodyfikowano projekt i usunięto jeden element. 

Pomimo tego oferta nieznacznie przekraczała kwotę na sfinansowanie zadania. Gmina 

dołożyła brakujące środki, aby móc zrealizować zadanie jeszcze w tym roku. Obecnie 

tendencja jest taka, iż koszt robót budowlanych wzrósł o 20-30%.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz  

zapytał, kiedy były ogłaszane przetargi na zadania przy ul. Letniej i Gołdapskiej. 

 

Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, iż pierwszy przetarg na rozbudowę parku linowego był ogłoszony w czerwcu.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

wtrącił, że w przypadku placu zabaw przy ul. Gołdapskiej nie było problemu z przetargiem, 

ale kłopot techniczny jeśli chodzi o miejsce. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

podkreślił, iż chyba wszyscy zgadzają się, że budżet obywatelski jest słuszną inicjatywą, 

którą powinno się rozszerzać. Należy zachęcać mieszkańców, aby brali w tym udział.   

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz  

pochwalił urząd za działania promocyjno-informacyjne na temat budżetu obywatelskiego. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

stwierdził, że temat jest bardzo obszerny i wymagał dużo dodatkowej pracy, za co 

podziękował osobom odpowiedzialnym za ich przygotowanie.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

 

a) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Olecko 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, że zmiany statutu wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgodnie przepisami prawa należało dostosować 

sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wobec powyższego 

należy uaktualnić załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Olecko obejmujący Wykaz jednostek 

organizacyjnych. 

Prosiła o uwzględnienie autopoprawki w załączniku do projektu uchwały. W punkcie 7. skrót 

„im.” błędnie napisano dużą literą. 

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko.  
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b) projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Gąski I” 

 

Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

oznajmiła, iż zgodnie z procedurą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został 

przedłożony projekt uchwały intencyjnej. Obszar jest położony w obrębie ewidencyjnym 

Gąski między drogą krajową i drogą powiatową.  

Sporządzenie planu wynika z przyjętego harmonogramu opracowywania planów 

zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowy teren zostało złożonych kilka wniosków 

o sporządzenie planu i wydanych decyzji o warunkach zabudowy. 

   

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy było zainteresowanie sporządzeniem planu i czy były jakieś sprzeciwy i protesty. 

 

Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

wyjaśniła, że było zainteresowanie właścicieli nieruchomości. Wpłynęły wnioski                               

o sporządzenie planu, aby uporządkować ten teren i umożliwić zabudowę letniskową w części 

również mieszkaniową.   

Jeśli chodzi o protesty, procedura dopiero zostanie rozpoczęta, więc jeszcze nie było 

możliwości zgłaszania uwag.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, jak po przyjęciu uchwały intencyjnej, można zaangażować mieszkańców                              

w procedurę planistyczną.  

 

Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, iż zgodnie z ustawą urząd zawiadamia o możliwości składania wniosków do 

projektu planu. Ponadto są publikowane obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń. 

Obwieszczenie przekazywane jest również sołtysom sołectw z prośbą o poinformowanie 

mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Organizowane są także dodatkowe spotkania. 

Ponadto jeśli właścicieli nieruchomości objętych planem jest kilku lub kilkunastu, to urząd 

wysyła indywidualne zawiadomienia.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

prosił, aby sołtys sprawdził, czy mieszkańcy wyrażają chęć uczestniczenia w dodatkowym 

spotkaniu po przyjęciu uchwały intencyjnej. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gąski I”. 

 

 

c) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2017-2024 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

poinformowała, że dochody i wydatki ogółem zmniejsza się o 953.043,00 zł. Zmiany WPF 

zawierają zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Burmistrza w wyniku zmian dotacji 

celowych z budżetu państwa.  
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W „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021” wprowadza się 

przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi w Olecku”. Wprowadza się plan wydatków na 2018 rok, czyli kwotę wkładu 

własnego w wysokości 771.649 zł na realizację projektu. Obecnie jest uzupełniany wniosek                

o dofinansowanie złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

Na przedsięwzięciu „Zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku” przenosi się plan wydatków 

w wysokości 507.000,00 zł z 2017 na 2019 r. oraz na przedsięwzięciu „Zagospodarowanie 

terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21” przenosi się plan wydatków                          

w wysokości 300.000,00 zł z 2017 na 2020 r.    

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał, o które drogi wewnętrzne przy ul. Składowej chodzi i stwierdził, że jest tam duży 

problem z parkowaniem. 

 

Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, iż zadanie dotyczy wymiany nawierzchni na drogach wewnętrznych na 

zapleczu bloku Plac Wolności 9. Zostanie wymieniona stara trylinka. Przebudowa zostanie 

wykonana w obecnych granicach dróg wewnętrznych, powstanie kilka miejsc parkingowych. 

Większe zmiany wymagałyby wykonania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na 

budowę.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

dodał, że powiat wykona dodatkowe parkingi kosztem terenu zielonego, w miejscu, gdzie 

rośnie żywopłot.  

Stwierdził, iż po przebudowie dróg wewnętrznych planuje się w tym miejscu wprowadzić 

ruch jednokierunkowy.  

Zadanie wpisuje się w przedsięwzięcie zagospodarowania terenów zielonych w Olecku. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

odnośnie wsparcia finansowego na drogi powiatowe zapytał, czy projekt na ul. Składową 

został już zakończony i kiedy będzie realizowany.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

oznajmił, iż powiat wykonuje ul. Składową również na zasadzie remontu, a nie przebudowy, 

więc projektu technicznego nie ma. Inwestycja będzie wykonana na podstawie kosztorysu. 

Zadanie będzie ukończone w tym roku.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

odnośnie zadania „Zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku” zapytał, czy wniosek nie 

został pozytywnie oceniony i dlaczego oraz z jakiego powodu zostaje przeniesiony na 2019 r.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

wyjaśniła, że rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce kilka miesięcy temu. Wniosek otrzymał 

za mało punktów. 

W WPF wkład własny na projekt jest rozłożony na kilka lat. Przeniesienie z 2017 roku 

oznacza, że wartość zadania zostaje przesunięta o rok dalej, co nie oznacza, iż zadanie będzie 

realizowane. Wykreślenie przedsięwzięcia z WPF spowodowałoby konieczność podjęcia 

odrębnej uchwały w sprawie rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia. Zatem bezpieczniejsze 

jest przeniesienie na kolejne lata.  
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Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

dodała, iż w terminie do 12 października br. gmina złoży ponownie wniosek                                         

o dofinansowanie zadania, ale w mniejszym zakresie.  

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zwrócił uwagę, że budżet wniosku na ponad 4 mln zł jest bardzo duży. W jego ocenie to duża 

kwota, jak na teren, który funkcjonuje dwa miesiące w roku podczas wakacji. Niewątpliwie 

trzeba zainwestować w to miejsce, bo potrzebne są toalety, pomieszczenia socjalne 

ratownikom, ale jego zdaniem taka kwota jest za duża. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, z czego wynika przeniesienie planu wydatków na 2020 r. na przedsięwzięciu 

„Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21”.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

wyjaśniła, iż kwotę 300.000,00 zł z 2017 r. przenosi się na 2020 r., gdyż na 2018 i 2019  

zaplanowano wartość zadania.  

 

Kierownik Wydziału BI – Alicja Szałkowska 

dodała, że szacunkowy koszt zadania jest znacznie większy niż 300.000,00 zł i będzie                        

to wydatek wyłącznie z budżetu gminy. W zakresie zadania jest wyburzenie budynków 

gospodarczych, remont drogi wewnętrznej za ośrodkiem kultury, przebudowa kanalizacji 

deszczowej, wykonanie miejsc parkingowych i uzbrojenie terenu pod przyszłą sprzedaż  

działek gminnych na cele usługowo-mieszkaniowe.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

podkreślił, iż w odpowiedzi na wniosek dotyczący powyższej sprawy nie określono kosztów 

przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Poddał pod rozwagę, aby odpowiednio wcześnie 

poinformować mieszkańców o tych kosztach. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że mieszkańcy zostali poinformowani o kosztach bezpośrednio na spotkaniu 

zorganizowanym w tej sprawie. Cały koszt inwestycji dotyczący sieci cieplnej będzie 

obejmował koszty przyłącza do budynku, którego wspólnoty mieszkaniowe nie poniosą. 

Mieszańców będzie dotyczył wydatek na wykonanie instalacji wewnątrz budynków.   

Na przykładzie ul. Batorego poinformował, iż koszt przyłączenia do istniejącego węzła sieci 

ciepłowniczej łącznie z opłatą przyłączeniową wynosi ok. 1.500 zł. Koszty przystosowania 

lokalu, dostosowania przewodów sieci gazowej i przewodów kominowych do ogrzewania 

gazowego to ok. 15.000 zł na jeden lokal.  

Dodał, iż zarządcy budynków podawali gminie informacje na temat zapotrzebowania na moc 

cieplną danego budynku.  

  

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024. 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

oznajmiła, iż dochody i wydatki ogółem zmniejsza się o 97.146,00 zł. Deficyt pozostaje bez 

zmian. 
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Omówiła zmiany w planie dochodów: 

 w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się 

plan dochodów o 733.500,00 zł z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W bieżącym roku nie 

zostaną rozstrzygnięte przetargi na nieruchomości: Pl. Wolności, przy ul. Rzeźnickiej, 

przy ul. Ełckiej – Os. Siejnik, w Gąskach; 

 w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej, zwiększa się plan dochodów o 502.434,00 zł,                   

w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 258.434,00 zł i z tytułu 

opłaty eksploatacyjnej o 244.000,00 zł; 

 w dz. 758 – Różne rozliczenia, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych                   

z budżetu państwa na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 101.688,83 zł 

(26,741 % wydatków wykonanych), w tym na zadania bieżące – 56.781,65 zł,                         

na inwestycyjne – 44.907,18 zł. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gminna winna 

otrzymać zwrot w wysokości 30% wykonanych wydatków, jednak kiedy kwota zwrotu 

przekracza określony limit zaplanowany w budżecie państwa, procent zwrotu jest 

odpowiednio zmniejszany i w przyszłych latach nastąpi spadek nawet o 10%; 

 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej 

Nr 4 w Olecku o kwotę 181,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny; 

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan 

dochodów o 31.050,17 zł, w tym o 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat                              

za korzystanie ze środowiska (środki przeznacza się na koszty związane z wymianą 

źródeł ciepła) oraz o 21.050,17 zł z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących refundację                    

w 50% kosztów usługi usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.                                

Od tego roku zadanie realizuje Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”                      

w Ełku, który otrzymuje dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;  

 w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dochodów                

o 1.000,00 zł z tytułu dotacji celowej jako pomoc finansową z Powiatu Oleckiego na 

zadanie z zakresu kultury na organizację dożynek 2017. 

Omówiła zmiany w planie wydatków: 

 w dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan o 664.000,00 zł, w tym: 

a) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o 244.000,00 zł plan 

dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na realizację: 

 zadania bieżącego „Remont ulicy Jagiellońskiej w Olecku” o 38.000,00 zł, 

 zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie”                    

o 32.500,00 zł, „Budowa chodnika, w miejscowości Lenarty” o 22.500,00 zł, 

„Przebudowa ulicy Składowej w Olecku” o 140.000,00 zł i „Przebudowa 

chodnika w miejscowości Sedranki” o 11.000,00 zł; 

b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących 

o 120.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, w tym profilowanie, 

żwirowanie, remonty przepustów i progów zwalniających; 

c) w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, wprowadza się zadanie inwestycyjne 

„Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku” z planem 

300.000,00 zł. Przy okazji realizacji zadania przez powiat gmina planuje 

przebudowę dróg wewnętrznych; 

 w dz. 630 – Turystyka, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 507.000,00 zł na 

zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie plaży Szyjka w Olecku”. Zadanie w tym 

roku nie będzie realizowane; 

 w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o 15.123,00 zł,   

w tym: 



 9 

a) w rozdz. 70004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 11.430,00 zł                              

a majątkowe zwiększa się o 16.553,00 zł z przeznaczeniem na „modernizację 

lokali i budynków komunalnych” – na modernizację źródeł ciepła, adaptację 

poddasza, wykonanie przyłącza wodociągowego do toalety w świetlicy wiejskiej 

w Babkach Oleckich; 

b) w rozdz. 70005 wprowadza się plan dotacji celowej na pomoc finansową Gminie 

Gostycyn w powiecie Tucholskim, województwie Kujawsko – Pomorskim                       

w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych 

osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy na zakup całorocznej przyczepy                       

z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną i ogrzewaniem. Wartość przyczepy wynosi 

ok. 40.000,00 zł; 

 w dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł 

w planie finansowym MOPS w Olecku z przeznaczeniem na zakup usług 

opiekuńczych; 

 w dz. 855 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł w planie 

finansowym MOPS w Olecku, przeznaczonych na współfinansowanie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach; 

 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan                           

o 281.850,00 zł, w tym: 

a) w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększa się plan wydatków bieżących              

o 21.050,00 zł z przeznaczeniem na składkę do Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest” na terenie gminy Olecko, stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych                     

i koszty administracyjne, 

b) w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg jest wiele zmian związanych                 

ze zmianą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectw Babki 

Oleckie, Kukowo, Judziki, 

c) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków 

inwestycyjnych o 300.000,00 zł – zadanie „Zagospodarowanie terenu na zapleczu 

budynków przy Pl. Wolności 19-21” nie będzie wykonywane w bieżącym roku; 

 w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków 

bieżących o 1.000,00 zł na organizację dożynek 2017 w ramach umowy dotacji 

celowej z Powiatu Oleckiego na zadanie z zakresu kultury. 

 

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

gminy na 2017 rok. 

 

 

e) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

na realizację zadań drogowych 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

oznajmił, iż pani skarbnik wspomniała o pomocy finansowej przy okazji omawiania zmian                   

w budżecie gminy.  

Starostwo Powiatowe w Olecku zwróciło się z pisemnym wnioskiem o współfinansowanie 

następujących zadań drogowych na terenie Gminy Olecko : 

 „remont ulicy Jagiellońskiej w Olecku” – wartość zadania 76.000,00 zł, 

 „budowa chodnika w m. Babki Oleckie” – wartość inwestycji 65.000,00 zł, 

 „budowa chodnika w m. Lenarty” – wartość inwestycji 45.000,00 zł, 



 10 

 „przebudowa ulicy Składowej w Olecku” – wartość inwestycji 280.000,00 zł, 

 „przebudowa chodnika w m. Sedranki” – wartość inwestycji 22.000,00 zł. 

Zadania realizowane będą ze środków własnych samorządów w udziale 50:50.  

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadań 

drogowych. 

 

 

f) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn na 

zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

poinformował, że Gmina Olecko udzieli pomocy finansowej Gminie Gostycyn, która została 

wytypowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako 

potrzebująca wsparcia w formie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb lokalowych 

osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy. Planuje się przekazanie wsparcia finansowego    

w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł na zakup całorocznych przyczep                               

z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną i ogrzewaniem. Szacunkowy koszty jednej przyczepy 

(domku) wynosi ok. 40.000,00 zł. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

prosił o sprawdzenie, jakie kwoty przekazują inne gminy i ewentualnie zwiększyć wysokość 

pomocy finansowej.  

 

Skarbnik Gminy – Bożena Kozielska 

wyjaśniła, iż zmiana kwoty dotacji celowej spowoduje zmianę w projekcie uchwały                           

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmianę Wieloletniej prognozy Finansowej  

Gminy Olecko na lata 2017-2024.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

poddał pod rozwagę podjęcie kolejnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

następnej sesji Rady. 

  

Innych pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn na zaspokojenie potrzeb 

lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego  

Krajobrazu Pojezierza Ełckiego 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

poinformował, że Burmistrz wniesie na sesję dodatkowy projekt uchwały. Z uwagi na 

zaostrzenie przez ustawodawcę zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 100 m od linii rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, poprzez 

wprowadzenie do ustawy definicji rzeki, jako rzekę należy uznać każdy naturalny ciek 
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wodny. Przedłożony projekt łagodzi przepisy obowiązujące na terenie obszaru, wskazując,                

że zakaz 100 m strefy ochrony nie dotyczy innych niż rzeki cieków naturalnych. Chodzi o to, 

iż obecna uchwała o obszarze chronionym Pojezierza Ełckiego nie doprecyzowywała 

zagadnienia. Wystarczyło mieć oczko wodne w ogrodzie i w promieniu 100 m nie można 

było nic wybudować. 

Kolejna zmiana dotyczy złagodzenia przepisów dotyczących likwidacji zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na potrzeby wykonalności ustaleń decyzji                        

o warunkach zabudowy, ustalenia lokalizacji celu publicznego czy w sprawie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

Uchwały sejmiku opiniują właściwe rady gminy, na których terenie obowiązują przepisy oraz 

właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.  

 

Pytań, ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Pojezierza Ełckiego. 

 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, iż wpłynęła odpowiedź Burmistrza na zapytanie w sprawie reformy oświaty 

zgłoszone przez przewodniczącego Rady Miejskiej na sesji.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

stwierdził, że rozmawiał na ten temat z panią sekretarz. Jeszcze nie wszystko jest wiadome,                 

a zależy na dokładnej informacji obrazującej sytuację, jaka była przed reformą, w trakcie                     

i jaka będzie po reformie. Stąd na najbliższą sesję nie zdąży przygotować petycji. 

 

P. o. Kierownika Wydziału RG – Maria Wiktorzak 

oznajmiła, iż na ostatniej sesji radny Maciej Juchniewicz zgłosił wniosek, aby Burmistrz 

podjął zarządzenie o zakazie występowania cyrku z udziałem zwierząt. W innych gminach 

zdarzają się tego typu zarządzenia, jednak były zaskarżane aż do najwyższych instancji.  

Stwierdziła, że chcą znać stanowisko radnych, czy zarządzenie podejmować na podstawie 

opinii komisji, czy wystąpić z zapytaniem do mieszkańców w formie konsultacji. 

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

powiedział, że nie czuje się władny w tym zakresie, a temat mimo, że wydaje się błahy, może 

spowodować negatywne emocje. Z drugiej strony nie wie, czy społeczeństwo jest na tyle 

aktywne, by konsultacje odniosły skutek. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun  

stwierdził, iż gmina stara się, by współdecydowanie mieszkańców o tym, co się dzieje                       

w samorządzie, było coraz szersze. Podał przykład bezkosztowej sondy udostępnionej na 

stronie internetowej urzędu i Facebooku w sprawie utworzenia na Wiewiórczej Ścieżce 

dwóch pasów ruchu – dla pieszych i rowerzystów. Już ok. 100 osób wyraziło swoje zdanie.  

Poddał pod rozwagę zastosowanie tego typu rozwiązania w tym przypadku.  
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Stanowisko komisji: 

Komisja jednogłośnie przyjęła, aby została zastosowana forma ankiety sondażowej                            

w sprawie wyrażenia zdania o ustanowieniu zakazu występowania w Olecku (na terenie 

gminnym) cyrku ze zwierzętami. 

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

oznajmił, iż zostanie ustalona treść pytania i przesłana radnym pocztą elektroniczną do 

wglądu, aby do sesji mogli wypowiedzieć się w tej sprawie.  

 

Innych spraw wniesionych nie było.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Wolne Wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał o płyty, które miały być ułożone na drodze w Lesku.  

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że jeśli chodzi o przywrócenie stanu pierwotnego drogi została wszczęta 

sprawa w sądzie cywilnym. Ponadto została skierowana druga sprawa do prokuratury                          

o celowe wprowadzenie w błąd i narażenie gminy na straty. Urząd otrzymał informację, iż 

płyty nawet nie zostały wykorzystane na terenie gminnym, który miał być poprawiony.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

prosił o udzielenie informacji na temat sytuacji nauczycieli w szkołach, który był planowany 

na sierpień. Chciał wiedzieć, czy sytuacja zmieniła się w stosunku do stanu na dzień 30 maja 

br.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, iż w szkołach wciąż jest ruch. W stosunku do arkuszy organizacyjnych 

zatwierdzonych w maju nastąpił wzrost liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli. 

Dziewięć osób miało niepełny wymiar godzin, teraz będą miały pełny wymiar. W miejsce 

wakatów nie zgłosili się nowi nauczyciele, pozostały godziny ponadwymiarowe. Obecnie są 

kolejne zmiany i sporządzane aneksy do arkuszy organizacyjnych. Sytuacja cały czas zmienia 

się, bo wciąż wpływają nowe orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie w 

zakresie wczesnego wspomagania dziecka, orzeczenia dotyczące nauczania indywidualnego, 

urlopy macierzyńskie, czy urlop zdrowotny. Zmiany idą w tym kierunku, że zwiększa się 

liczba godzin ponadwymiarowych.  

Zaproponowała, iż informacje przedstawi na początku października, gdyż na dzień                          

30 września br. będą składane wszystkie sprawozdania w Systemie Informacji Oświatowej. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

prosił również o przygotowanie materiałów dotyczących  tematów:  

 Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach, 

 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach 

oraz wyników olimpiad przedmiotowych, 

 Funkcjonowanie szkół po zmianach oświatowych 

i przesłanie ich radnym odpowiednio wcześnie. 

Zapytał, jak wygląda sytuacja szkół w Gąskach i w Kijewie. 
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Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, iż zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole sytuacja jest dobra i nie ma 

powodów do niepokoju.   

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy planowana do podjęcia uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza Ełckiego zmieni coś w sytuacji możliwości inwestycyjnych gminy. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że uchwała nie wpłynie na możliwości inwestycyjne gminy.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy została już wykonana opinia dendrologiczna drzew i co zawiera. Nawiązał do 

złamanej dużej gałęzi z drzewa przy małym stadionie, która spadła na „budkę” rezerwowych 

po ostatniej wichurze. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, iż wykonana opinia dendrologiczna dotyczyła wszystkich pomników przyrody 

ustanowionych uchwałą Rady Miejskiej oraz całego Placu Wolności. Dendrolog ocenił 

pozytywnie stan drzew. Wskazał kilka drzew do cięć sanitarnych. 

Generalnie nagłe zjawiska pogodowe powodują szkody w zdrowych drzewach. 

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

w jego ocenie część drzew przy ośrodku sportu jest podejrzanych, a przebywa tam wiele 

dzieci.   

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

wyjaśnił, że w tym przypadku pieczę nad terenem sprawuje zarządca, czyli MOSiR. Jeśli 

jakieś drzewo wymaga wycięcia, to jednostka zwraca się do gminy w tej sprawie, która 

następnie składa wniosek do starostwa powiatowego o wycinkę.  

Przycinek gałęzi na terenie gminy wykonano bardzo wiele.  

 

Zastępca Burmistrza – Mariusz Miłun 

dodał, iż według opinii dendrologa wszystko, co się da trzeba ratować i stąd nie wskazał 

żadnego drzewa do wycięcia.  

Generalnie samorząd na pierwszym miejscu powinien stawiać bezpieczeństwo mieszkańców.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

nawiązując do prac nad budżetem gminy zapytał, czy istnieje jakaś procedura zgłaszania 

przez dyrektorów szkół potrzeb inwestycyjnych.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że dyrektorzy szkół przedkładają szczegółowe budżety jednostek wydziałowi.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

zapytał, czy w związku z powyższym dyrektorzy muszą ustalić z wydziałem zakres 

wydatków. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

wyjaśniła, iż dyrektorzy nie ustalają, co ma być przedłożone. Proponowane budżety szkół są 

sprawdzane i analizowane. Następnie jest dokonywana korekta. 
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Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

poddał pod rozwagę usprawnienie pracy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Olecku poprzez wyznaczenie osoby zastępującej, która będzie miała 

uprawnienia do udzielenia informacji, pod nieobecność kierownika.   

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

stwierdził, iż jakiś czas temu na posiedzeniu komisji była mowa o komunikacji miejskiej. 

Zapytał, czy odbyły się rozmowy z właścicielem linii, aby zwiększyć liczbę punktów 

objętych komunikacją. 

 

Kierownik Wydziału GKO – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, iż Burmistrz rozmawiał osobiście z przewoźnikiem, który obiecał odnowić 

autobus.  

Ponadto gmina najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie opracowywać plan 

zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, na podstawie którego będzie można 

stworzyć siatkę  komunikacyjną i wyłonić prywatnego operatora. Z drugiej strony badanie 

może wykazać, iż wprowadzenie w gminie takiego rozwiązania nie będzie zasadne.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

wspomniał, że na jednym z posiedzeń warto byłoby porozmawiać o transporcie publicznym 

między miastami. Ostatnio był kłopot z dojechaniem autobusem do Ełku, gdyż zabierani byli 

jedynie pasażerowie mający bilety miesięczne, dla innych pasażerów już nie było miejsca.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła następujące wnioski do omawianego tematu: 

 zwiększyć pulę środków na budżet obywatelski do 300 tys. zł od 2019 roku, objąć 

budżetem obywatelskim teren całej gminy, ująć możliwość zgłaszania projektów 

nieinwestycyjnych oraz uwzględnić realizację drugiego projektu, który uzyskał 

kolejną największą liczbę głosów, 

 przystąpić do opracowania nowej uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji                  

z mieszkańcami gminy, 

 odnośnie planowania przestrzennego stosować tzw. prekonsultacje, czyli działania 

wykraczające poza obowiązki ustawowe,   

 zasięgnąć opinii sektora pozarządowego co do zasadności powołania Rady Sportu                   

i Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

podkreślił, iż działalność Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu podczas obecności pani 

kierownik oraz pod jej nieobecność różni się. Urząd powinien działać tak samo niezależnie od 

sytuacji, a decyzje nie powinny być wstrzymywane do czasu powrotu pani kierownik.  

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

          Protokołowała                              Przewodniczący Komisji        

     Małgorzata Adameit                                                   Wojciech Rejterada 


